
 

CRECHE CANTINHO DA AMIZADE 
 

PLANEJAMENTO SEMANAL – 2021 
 

SEMANÁRIO – TURMA: BERÇÁRIO II A   SEMANA: 30/08/2021 à 03/09/2021 

Professora: Joelma Ferreira 

 
 

 SEGUNDA-FEIRA 

30/08 

TERÇA-FEIRA 

31/08 

QUARTA-FEIRA 

01/09 

QUINTA-FEIRA 

02/09 

SEXTA-FEIRA 

03/09 

ATIVIDADES             VIDEOAULA 
 
Projeto Cores e Formas 
              Folclore 
      Lenda do Lobisomem 
 
*Apresentar o 
personagem folclórico do 
Lobisomem. 
 
* Apresentar o vídeo da 
lenda do lobisomem 
(Turma do Folclore), para 
as crianças. 
 
*Solicitar para que as 
crianças pintem o 
Lobisomem da folhinha 
de atividade. 

 
*Pedir para que os 
responsáveis cortem o 
quebra-cabeça, em 
seguida, auxiliem sua 
criança a montar a 
personagem no caderno 
de desenho. 

          VIDEOAULA 
 
Projeto Cores e Formas 
              Folclore 

Lenda do Boitatá 
 

*Apresentar o 
personagem folclórico do 
Boitatá. 

 
* Apresentar o vídeo da 
lenda do Boitatá (Turma 
do Folclore), para as 
crianças. 
 
* Solicitar para que as 
crianças pintem o rolinho 
de papel higiênico com 
tinta guache, e cole 
pedaços de papel crepom 
vermelho e laranja, 
representando o fogo na 
boca do boitatá. 
 
 
 
 

             VIDEOAULA 
 
  Projeto Cores e Formas 
              Folclore 

Lenda do Curupira 
 

*Apresentar o 
personagem folclórico do 
Curupira. 

 
* Apresentar o vídeo da 
lenda do Curupira (Turma 
do Folclore), para as 
crianças. 
 
* Solicitar que as crianças 
rasguem papel e colem os 
pedaços de papel picado 
no caminho que leve o 
curupira até a floresta.  

         VIDEOAULA 
 
 Projeto Cores e Formas 

Boneco de formas 
geométricas 

 
História: Pinóquio 
 
*Hora do conto- 
Apresentar a história por 
meio da leitura do livro. 
 
*Solicitar que as crianças 
pintem as formas 
geométricas da folha 
impressa, recortem e 
colem no caderno de 
desenho formando o 
boneco do Pinóquio. 

           VIDEOAULA 
 
 Projeto Cores e Formas           

História das formas 
geométricas 

 

* Apresentar a história 
das formas geométricas 
para as crianças. 
 
* Pedir que liguem os 
desenhos referentes as 
formas geométricas a sua 
sombra. 
 



 

 Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

Whatzapp):  
 
Vídeo: Youtube- Lenda do 
Lobisomem (Turma do 
Folclore). 
 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

Whatzapp):  
 
Vídeo: Youtube- Lenda 
do Boitatá (Turma do 
Folclore). 

 

Desafio: Confeccionar o 
boitatá de rolo de papel 
higiênico.  

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

Whatzapp):  

 

Vídeo: Youtube- Lenda 
do Curupira (Turma do 
Folclore). 

 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp): 

 

  Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

Whatzapp): 

 
 

 

 

 


